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سرخانی مقدم و پاکدل

مقدمه
امروزه افراد زیادي از اطالعات صورتهاي مالی جهت تصمیم گیري هاي خود استفاده می کنند و براي 

این اطالعات اطمینان حاصل کنند. نظر حسابرس براي گواهی و اعتبار این منظور باید از قابلیت اتکاي 
بخشی به صورتهاي مالی و پشتیبانی از استفاده کنندگان اطالعات ارائه می گردد؛ برخی از عوامل مانند 
حق الزحمه هاي حسابرسی می تواند بر کیفیت گزارشگري مالی در انجام حسابرسی تاثیر گذار باشد. 

ه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم براي صاحبکار و هم براي حسابرس مهم است میزان آگاهی از نحو
حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد: هر چه حق 
الزحمه بیشتري براي حسابرس در نظر گرفته شود، تالش وي نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را باال 

برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست می 
رفتن استقالل آنان می شود و در نتیجه به خاطر نگرانی از دست دادن کار ممکن است روش هاي 

ي آنان حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدي برا
].9به همراه داشته باشد [

که در همان نگرانی اصلی، توانایی حسابرسان براي بررسی عینی صورتهاي مالی مشتریان است، درحالی
کنند. خدمات همزمان حسابرسی و زمان حق الزحمه خدمات حسابرسی را نیز از صاحبکاران دریافت می

یا سهوي ایجاد کند و ارتباط صاحبکار با حسابرس غیر حسابرسی می تواند تضاد منافع بالقوه اي عمدي
به وجه المصالحه قرار گرفتن استقالل بینجامد. از طرفی کیفیت حسابرسی به عوامل متعددي به ویژه 
استقالل حسابرس بستگی دارد. لذا، کاهش استقالل حسابرس به طور مستقیم بر کیفیت فرایند 

گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفه اي توجه جدي به حسابرسی و اظهار نظر وي تأثیر مستقیم می
افت هاي استقالل دارند. اگر حسابرس از صاحبکار مستقل نباشد، نظرش چیزي به اعتبار صورتهاي مالی 
نمی افزاید. در واقع، بدون استقالل، حسابرسی کاري بی معنا است. هدف استقالل حسابرسی پشتیبانی 

گر استفاده کنندگان، بر فرآیند گزارشگري مالی و افزایش کارایی بازار از اتکاء سرمایه گذاران و دی
سرمایه است، زیرا وقتی استفاده گنندگان بر اساس اطالعات صحیح تصمیم گیري کنند، دارایی خود را 
در جاي مناسبی سرمایه گذاري خواهند کرد و لذا به این ترتیب از تخصیص غیر بهینه منابع جلوگیري 

].7خواهد شد [
پیشینه نظري پژوهش

بر اساس مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران، هدف تهیه صورت هاي مالی، ارائه اطالعات تلخیص و 
طبقه بندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیري مالی واحد تجاري است که براي 

ت اقتصادي مفید واقع شود. طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت هاي مالی در اتخاذ تصمیما
بنابراین صورت هاي مالی یک مکانیزم مهم براي انتقال اطالعات، مخصوصا براي سهامداران است که به 
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چه صورت هاي مالی مطابق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري این اطالعات دسترسی ندارند. اگر

را براي مدیران فراهم می آورد که باعث متورم تهیه می شوند، اما استانداردهاي حسابداري اختیاراتی 
شدن حسابهاي صورت سود و زیان و ترازنامه می شود و منجر به تجدید ارائه صورت هاي مالی می 
شود. طبق مفاهیم نظري گزارشگري مالی، مربوط بودن و قابلیت اتکاي اطالعات مالی به عنوان 

د. اطالعاتی مربوط هستند که بر تصمیمات باشنخصوصیات اصلی مرتبط با محتواي اطالعات می
اقتصادي استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهاي گذشته، حال و آینده و یا تایید و تصحیح ارزیابی هاي 
گذشته آنها موثر واقع شود. اطالعاتی قابل اتکا است که عاري از هرگونه اشتباه و تمایالت جانبدارنه با 

معرف آن چیزي باشد که مدعی بیان آن است. یکی از مواردي که قابلیت اهمیت باشد و بطور صادقانه 
کند، تعدیالت سنواتی و ارائه مجدد ارقام مقایسه اي اتکاي صورت هاي مالی را با چالش مواجه می

صورت هاي مالی است.
ست تجدید ارائه صورت هاي مالی بصورت بالقوه براي شرکت هاي درگیر خیلی پر هزینه است و ممکن ا

که اعتماد سرمایه گذار را نسبت به اعتبار افشاي شرکت متزلزل کند، تقاضا براي اوراق بهادار شرکت را 
]. این محققان هم چنین بیان می 11کم کند و باعث ورود زیانهاي قابل توجهی به ارزش شرکت شود [

یلیاردها دالر کاهش کنند که بعضی از تجدید ارائه هاي صورت هاي مالی، سود گزارش شده قبلی را م
داده است.

با توجه به مطالب فوق الذکز، این تحقیق در پی بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه 
اي بین صورتهاي مالی می باشد. بر همین اساس سوال اصلی تحقیق به این شرح می باشد؛ که چه رابطه

الی وجود دارد؟حق الزحمه غیرعادي حسابرسی و تجدید ارائه صورتهاي م
پیشینه تجربی پژوهش
) در تحقیقی به بررسی پیامدهاي تجدید ارائه صورت هاي مالی در 2013(1ویلیام آر باربر و همکاران

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میانگین هزینه هاي بدهی شهرداري، به 2بازار بدهی شهرداري
الی است. آنها با مقایسه استفاده نسبی از بدهی شدت تحت تأثیر افشاي تجدید ارائه صورت هاي م

به این نتیجه رسیدند که 4در مقابل بدهی تضمین نشده3شهرداري و استفاده از بدهی تضمین شده
کوین کوه و ].16[تجدید ارائه صورت هاي مالی، هزینه تامین مالی بدهی شهرداري را افزایش می دهد

خدمات غیرحسابرسی و کیفیت گزارشگري مالی پرداختند. ) در پژوهشی به بررسی2012(5همکاران

1 William R. Baber et al
2 Municipal debt
3 Secured debt
4 Unsecured debt
5 Kevin koh et al
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نتایج یافته هاي آنها حاکی از این است که کیفیت گزارشگري سود زمانیکه حسابرسان خدمات 
غیرحسابرسی را به واحدهاي تجاري ارائه می نمایند به هم مرتبط است و خدمات غیرحسابرسی زمانیکه 

1بالنک لی و همکاران].13یند با کیفیت سود ارتباط دارد [حسابرسان اطالعاتی خاص ارائه می نما

)، در پژوهشی به بررسی ارتباط حق الزحمه غیرعادي حسابرسی و تجدید ارائه صورتهاي مالی 2012(
پرداختند، آنها پی بردند که حق الزحمه غیرعادي حسابرسی ارتباط منفی با تجدید ارائه صورتهاي مالی 

یق حاضر نشان دهنده مطابقت (ثبات رویه) با تحقیقات قبلی نبوده بلکه دارد. در کل نتیجه تحق
تحقیقات قبلی نشان دهنده ارتباط تجدید ارائه صورتهاي مالی با حق الزحمه پایین حسابرسی یا ریسک 

2همکارانو]. گول8حسابرسی در سالهاي که تجدید ارائه صورتهاي مالی رخ داده است، می باشد [

سودکیفیتوحسابرسابقايدورهبینرابطهبرصنعتدرحسابرستخصصتأثیرسیبرر) به2009(
کیفیتوحسابرسابقايمدتکوتاهدورهبینرابطهدهدمینشانتحقیقایننتایجپردازند.می

بهنسبتشوندمیرسیدگیصنعتمتخصصحسابرسانتوسطکهصاحبکارانیبرايسودترضعیف
) روي بازارهاي بدهی تمرکز کرده اند و به این 2008(3]. گراهام و همکاران12[تر استدیگران، ضعیف

نتیجه رسیده اند که بعد از تجدید ارائه صورت هاي مالی، افزایشی در گستره وام و نرخ هاي وام اتفاق 
می افتد و دریافته اند که تأثیرات تجدید ارائه صورت هاي مالی براي شرکت هایی که به خاطر 

بکاري تجدید ارائه کرده اند نسبت به شرکت هایی که به خاطر اشتباه و یا موارد دیگر تجدید ارائه فری
) بازارهاي بدهی عمومی را مورد بررسی قرار 2007(4]. نیوبري و پارساراسی11کرده اند، شدیدتر است [

یجه گرفتند. آنها شواهدي باالتري را بعد از تجدید ارائه صورت هاي مالی نت5دادند و یک گستره اعتباري
]. 14را هم ارائه می کنند که تجدید ارائه صورت هاي مالی هزینه تامین سرمایه را افزایش می دهد [

) با تحقیقی تحت عنوان خدمات غیر حسابرسی و استقالل حسابرسی در 2003(6ویویان و همکاران
ي غیر حسابرسی را بررسی نموده به زالندنو که رابطه بین حق الزحمه هاي حسابرسی و حق الزحمه ها

این نتیجه رسیدند که بین حق الزحمه هاي حسابرسی و میزان حق الزحمه هاي غیر حسابرسی رابطه 
مثبتی وجود دارد که می تواند استقالل حسابرس را نقض کند. در نهایت مطالعات ایشان نشان می دهد 

سی را بر مبناي قرارداد مشترك فی ما بین زمانیکه موسسات حسابرسی خدمات حسابرسی و غیر حسابر
موسسه حسابرسی وشرکت مورد حسابرسی منعقد می کنند بالقوه استقالل ظاهري حسابرسی مخدوش 

1 Blankley et al
2 Gul et al
3 Graham et al
4 Newberry and Partharathy
5 Credit spreads
6 Vivian et al



137....ارائه صورتهادیو تجدیحسابرسيعادریحق الزحمه غنیرابطه بیبررس
موسسهثروتمیزانوحسابرسانالزحمهحقنقشبررسی) به2002(1فرانکل].15می شود [
نظرازحسابرسانهرگاهکهداداننشوپرداختمدیریتتوسطسوددستکاريباارتباطدرحسابرسی

ازبیشترصاحبکارآنسودمدیریتاند،داشتهخودصاحبکاربهبیشتريمالیوابستگیدرآمد،
].10است [بودهدیگرصاحبکاران

)، در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت هاي مالی در 1391نیکبخت و رفیعی (
حقیق آنها نشان می دهد که سود آوري، اهرم مالی، طول دوره تصدي مدیریت، ایران پرداختند. نتایج ت

تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابداري بر وقوع تجدید ارائه صورت هاي مالی موثر 
می باشند. هم چنین آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه، پاداش مدیریت و اندازه شرکت بر 

)، در پژوهشی به بررسی 1391]. بولو و همکاران (6دید ارائه صورت هاي مالی تأثیري ندارد [وقوع تج
تأثیر تجدید ارائه صورت هاي مالی بر مدیریت سود و پایداري سود پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان 

د دارد. هم می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین تجدید ارائه صورت هاي مالی و مدیریت سود وجو
چنین نتایج حاصل از پژوهش مؤید این مطلب است که رابطه معنادار و منفی بین تجدید ارائه صورت 
هاي مالی وکیفیت سود وجود دارد. بنابراین با توجه به این مطالب، آنها به این نتیجه رسیده اند که 

سجادي ].2الی می گردد [تجدید ارائه صورت هاي مالی می تواند منجر به کاهش کیفیت گزارشگري م
)، در پژوهشی با استفاده از مبانی نظري موجود و تحلیل هاي تجربی، به بررسی ارتباط 1390و قربانی (

بین ویژگی هاي خاص شرکت ها و مبلغ تعدیالت سنواتی آنها پرداخته اند. با توجه به نتایج بدست آمده 
تعدیالت سنواتی با بازده سهام شرکت ها مشخص شده است که ارتباط مثبت و معناداري بین مبلغ

وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش آنها نشان داد می دهد که ارتباط مثبت و معناداري بین اندازه 
)، درپژوهشی به 1389]. کردستانی و همکاران (3شرکت ها و رقم تعدیالت سنواتی آنها وجود دارد [

هاي مالی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد بررسی اهمیت تعدیالت سنواتی مندرج در صورت 
که آثار تعدیالت سنواتی، اطالعات با اهمیتی است که می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان صورت 
هاي مالی تأثیر بگذارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که صورت هاي مالی عمده شرکت 

ت سنواتی است و فراوانی این سرفصل به نظر غیر عادي می هاي مورد بررسی، حاوي سرفصل تعدیال
برصنعتدرحسابرستخصصنقش) در پژوهشی به بررسی1389]. اعتمادي و همکاران (5رسد [

توسطکه شرکتهازمانیدهدمینشانآتی پرداختند. نتایجعملیاتیعملکردوواقعی سودمدیریت
]. 1می آورند. [رويفعالیتهاي واقعیدستکاريبهشوندمیحسابرسیصنعت،متخصصحسابرسان
)، در پژوهشی رابطه تعدیالت سنواتی صورت هاي مالی را با قیمت سهام، اندازه و عمر 1383سجادي (

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را سنجیده است. وي به این نتیجه رسیده است 

1 Frankel
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الت سنواتی براي بازار سهام داراي محتواي اطالعاتی است. هم که صورت هاي مالی و به خصوص تعدی

چنین وي دریافت که شرکت هاي بزرگتر به دلیل استفاده از امکانات وسیعتر از قبیل کادر متخصص، 
].4تعدیالت سنواتی کمتري یا به عبارت دیگر، خطاي کمتري در ارائه اطالعات دارند [

پژوهشفرضیه
ي حسابرسی با تجدید ارائه صورتهاي مالی سال جاري شرکتهاي پذیرفته شده بین حق الزحمه غیرعاد

دار وجود دارد.در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی
جامعه و نمونه آماري تحقیق

لغایت 1388هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال جامعه آماري این پژوهش شرکت
ستردگی حجم جامعه آماري و وجود برخی نا همگونی میان اعضاي جامعه، باشد. به علت گمی1392

29شرایطی از جمله گذشتن حداقل یک سال از پذیرفته شده در بورس، داشتن سال مالی منتهی به 
گري، گذاري، هلدینگ و واسطههاي سرمایهاسفند ماه، نداشتن تغییر در سال مالی، عدم تعلق به شرکت

التی بیش از سه ماه براي انتخاب نمونه آماري در نظر گرفته شد و از این رو نمونه نداشتن توقف معام
شرکت براي این تحقیق انتخاب شدند.132آماري به روش غربالگري به تعداد 
هاي تحقیقروش گردآوري اطالعات و داده

ده است و براي اي استفاده شدر این پژوهش براي تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه
افزار آورد نوین، نرمافزار رهها، نرمهاي مالی بانکت مندرج در صورتها از اطالعاهاي بانکآوري دادهجمع

و www.rdis.irهاي تدبیر پرداز و نیز از سایت متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار و سایت
www.irbourse.com.بهره گرفته شده است

غیرها و مدل رگرسیونی فرضیهتعریف عملیاتی مت
باشد که با استفاده از باقیمانده مدل زیر متغیر مستقل در این پژوهش حق الزحمه حسابرسی می

]:8شود [محاسبه می
LAFit=β0+β1LTAit+β2CRit+β3CATAit+β4ARINVit+β5ROAit+β6LOSSit+β7FOREIG
Nit+β8LEVit+β9INTANGit+β10OPINIONit+ εit

= برابر با لگاریتم LTAitباشد.= برابر با لگاریتم حق الزحمه حسابرسی میLAFitدر مدل فوق: 
باشد.هاي جاري میهاي جاري تقسیم بر بدهی= برابر با داراییCRitباشد.هاي پایان سال میدارایی

CA-TAitباشد.ها میهاي جاري تقسیم بر جمع کل دارایی= برابر با داراییARINVitا = برابر ب
= برابر با سود بعد ROAitباشد.ها میجمع حسابهاي دریافتنی و موجودیها تقسیم بر جمع کل دارایی

= برابر با شرکتهایی که زیان خالص LOSSitباشد.ها میاز کسر مالیات تقسیم بر جمع کل دارایی
FOREIGNit.ودشمیگرفتهنظردرآنبرايداشته باشد برابر یک و در غیر این صورت مقدار صفر
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درآنبراي= برابر با شرکتهایی که سود عملیاتی داشته باشد برابر یک و در غیر این صورت مقدار صفر

باشد.ها میها تقسیم بر جمع کل دارایی= برابر با جمع کل بدهیLEVit.شودمیگرفتهنظر
INTANGitباشد.ها میاییهاي نامشهود تقسیم بر جمع کل دار= برابر با نسبت دارایی

OPINIONitیک و عددباشدمقبولنوعازشرکتمالیهايدرباره صورتحسابرس= اگر اظهارنظر
باشد که در = باقیمانده مدل میεit.شودمیگرفتهنظردرآنبرايمقدار صفرصورتاینغیردر

شود.آزمون فرضیه به عنوان متغیر مستقل از آن استفاده می
فرضیه تحقیق (بین حق الزحمه غیر عادي حسابرس با تجدید ارائه صورتهاي مالی سال به طور کلی 

دار وجود دارد) با استفاده جاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنی
]:8از مدل رگرسیونی زیر آزمون می شود [

RESTit = β0+β1LTAit+β2LEVit+β3MTBit+ β4EPSGROWit+ β5EPRit+β6ABAFEEit+ εit

باشدکه براي شرکتهاي تجدید ارائه کننده عدد یک و براي = متغیر وابسته میRESTitدر مدل فوق: 
هاي پایان = متغیر کنترل که برابر با لگاریتم داراییLTAitگیرد.سایر شرکت ها عدد صفر به خود می

- ها میها تقسیم بر جمع کل داراییکل بدهی= متغیر کنترل که برابر با جمعLEVitباشد.سال می

= منتغیر کنترل که برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام است.MTBitباشد.
EPSGROWit متغیر کنترل که براي شرکتهایی که تغییرات سود مثبت داشته باشند عدد یک و =

= متغیر کنترل که برابر با نسبت سود هر سهم به EPRitگیرد.براي سایر شرکتها عدد صفر به خود می
= متغیر مستقل که برابر با باقیمانده مدل ذکر شده براي محاسبه حق ABAFEEitقیمت هر سهم.

= خطاي مدل رگرسیون.εitالزحمه غیر عادي حسابرسی.
تحلیل آماري

-ده است همچنین پس از طبقهاستفاده شExcelها از نرم افزار بندي دادهدر این پژوهش جهت طبقه

SPSSافزارهاي ها از نرمها و انجام تخمینهاي پژوهش براي پردازش دادهبندي داده EViewsو 16

استفاده می شود.7
آمار توصیفی

نشان داده شده است.2و 1ها در جدول نتایج آمار توصیفی برخاسته از پژوهش در سطح کل شرکت
هاي کمی تحقیقیفی داد): نتایج تحلیل توص1جدول (

تعداد عالمتمتغیر
انحراف میانگینمشاهدات

ماکزیمممینیمممعیار

LAF660057/3528/0901/0270/4لگاریتم حق الزحمه حسابرسی
LTA660957/5616/0356/4015/8لگاریتم دارایی ها
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تعداد عالمتمتغیر
مشاهدات

انحراف میانگین
معیار

ماکزیمممینیمم
CR660409/1481/1198/0778/30نسبت جاري

ی هاي جاري بر کل نسبت دارای
CA/TA660668/0194/0105/0959/0دارایی ها

نسبت حساب دریافتنی و
موجودي هاي جنسی بر کل 

دارایی ها
ARINV660469/0208/0002/0943/0

ROA660100/0145/0485/0-621/0نرخ بازده دارایی ها
LEV660679/0329/0018/0760/3اهرم مالی
INTANG660005/0009/0000/0096/0یی هاي نامشهودنسبت دارا

نسبت ارزش بازار به ارزش 
MTB660093/2929/1762/6 -428/16دفتري

نسبت سود هر سهم به قیمت 
EPR660084/0315/0994/1-143/1سهام

ABAFEE660197/0161/0000/0674/1حق الزحمه غیر عادي

اي داده هاي کمی تحقیق نشان می دهد که میانگین لگاریتم حق الزحمه نتایج تحلیل توصیفی بر
می 270/4و 901/0بوده و کمترین مقدار و بیشترین مقدار آن نیز برابر با 057/3حسابرسی برابر با 

برابر بود. همچنین متوسط نسبت 409/1باشد. متوسط نسبت جاري نیز براي کل مشاهدات برابر با 
می باشد. همچنین پس از تخمین مدل رگرسیونی 668/0بر کل دارایی ها نیز برابر با هاي جاريدارایی

اندازه گیري حق الزحمه غیر عادي از طریق باقیمانده رگرسیون مذکور از آنها قدر مطلق گرفته شده که 
بیان کننده میزان حق الزحمه توضیح داده نشده بوسیله ضرایب رگرسیون می باشد. متوسط حق 

می باشد.197/0مه غیر عادي براي شرکت هاي نمونه برابر با الزح
هاي کیفی تحقیق): نتایج تحلیل توصیفی داد2جدول (

تعداد عالمتمتغیر
درصد فراوانیمبناي متغیرمشاهدات

فراوانی
تجدید ارائه 

3111/47)0تجدید ارائه نشده است (REST660صورت هاي مالی
3499/52)1(تجدید ارائه شده است

تغییرات مثبت 
2451/37)0تغییرات سود منفی است (EPSGRO660سود

4159/62تغییرات سود مثبت است 
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تعداد عالمتمتغیر
درصد فراوانیمبناي متغیرمشاهدات

فراوانی
نسبت به سال 

قبل
)1(

زیان ده بودن 
56185)0شرکت سود ده (LOSS660شرکت

9915)1شرکت زیان ده (
داشتن سود 

672/10)0تی (داشتن زیان عملیاFOREIGN660عملیاتی
5938/89)1داشتن سود عملیاتی (

نوع اظهار نظر 
2121/32)0اظهار نظر غیر مقبول (OPINION660حسابرس

4489/67)1اظهار نظر مقبول (
آزمون فرضیه

در این تحقیق براي پاسخ به سوال تحقیق یک فرضیه به شرح زیر بواسطه دو آزمون (رگرسیون لوجیت 
ون تفاوت میانگین هاي دو جامعه مستقل) مورد بررسی قرار می گیرد.و آزم

فرضیه تحقیق بیان می دارد: بین حق الزحمه غیرعادي حسابرسی با تجدید ارائه صورتهاي مالی سال 
جاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد.

آزمون فرضیه بوسیله رگرسیون
راي آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی چند متغیره لوجیت به شرح زیر استفاده شده و نتایج در جدول ب

ارائه شده است.3
RESTit = β0+β1LTAit+β2LEVit+β3MTBit+ β4EPSGROWit+ β5EPRit+β6ABAFEEit+ εit

پژوهش): نتایج آزمون رگرسیون فرضیه3جدول (

ضریبنماد متغیرنام متغیر
Coefficient

.ZProbآماره 

C291/0346/0729/0مقدار ثابت

LTA (1β015/0116/0907/0(لگاریتم دارایی ها

LEV(2β370/0-987/0-323/0(اهرم مالی

MTB(3β003/0-067/0-946/0(نسبت ارزش بازار به دفتري

EPSGRO(4β241/0-375/1-168/0(رشد سود نسبت به سال قبل

EPR(5β314/0-004/1-315/0(به قیمت سهامنسبت سود 

ABAFEE(6β832/0591/1111/0(حق الزحمه غیر عادي
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ضریبنماد متغیرنام متغیر
Coefficient

.ZProbآماره 

)LR Testآزمون حداکثر درست نمایی (
).Probسطح معنی داري (

299/6
)390/0(

HLآماره 

).Probسطح معنی داري (
160/4

)842/0(
)Andrews Statisticآماره اندروز (

).Probسطح معنی داري (
283/9

)502/0(
McFadden R-SQ007/0ضریب تعیین مک فادن 

ارائه شده است، 3ي تحقیق که در جدول با توجه به نتایج آزمون مدل رگرسیون لوجیت براي فرضیه
درصد) بوده و کل مدل 5) بیشتر از سطح خطاي مورد پذیرش (LR)390/0سطح معنی داري آماره 

اشد. با توجه به باال بودن سطح معنی داري در آزمون هاي نیکویی برازش از دار نمی برگرسیونی معنی
و اندروز) نیز نشان می HLسطح خطاي مورد پذیرش، نتایج آزمون هاي نیکویی برازش (آزمون هاي 

دهد الگوي رگرسیونی مزبور از برازش مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به باال بودن سطح احتمال 
)Prob.آماره (Z 6از سطح خطاي مورد پذیرش براي ضریب نتایج آزمون نشان می دهد بین حق

الزحمه غیرعادي حسابرسی با تجدید ارائه صورتهاي مالی سال جاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران رابطه آماري معنی داري وجود ندارد. بنابراین نمی توان فرضیه تحقیق را در آزمون 

درصد پذیرش نمود. همچنین به جز متغیر مستقل بین سایر متغیر 99سیون در سطح اطمینان رگر
هاي کنترلی و متغیر وابسته نیز رابطه آماري معنی داري مشاهده نمی شود. ضریب تعیین مک فادن نیز 

ر تجدید درصد از تغییرات متغی7/0اند تنها دهد که متغیرهاي وارد شده در رگرسیون توانستهنشان می
ارائه صورت هاي مالی را توضیح دهند.

مستقل)Tآزمون فرضیه بوسیله آزمون تفاوت میانگین دو جامعه مستقل (
در این تحقیق به جهت اینکه متغیر وابسته تحقیق یک متغیر کیفی بوده و از سویی دیگر متغیر مستقل 

یلی از آزمون تفاوت میانگین هاي تحقیق نیز متغیري کمی است بنابراین به جهت اجرایی آزمونی تکم
دو جامعه مستقل به جهت فرآهم آوردن اطالعات استفاده می شود.

براي اجراي آزمون تفاوت دو فرض آماري زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
: H0 حق الزحمه غیر عادي حسابرسی در شرکت هایی که تجدید ارائه صورت هاي مالی داشته اند به

ها متفاوت نیست.نسبت سایر شرکت 
: H1 حق الزحمه غیر عادي حسابرسی در شرکت هایی که تجدید ارائه صورت هاي مالی داشته اند به

نسبت سایر شرکت ها متفاوت است.
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): نتایج آزمون تفاوت براي فرضیه تحقیق4جدول (

میانگین دو گروه
(حق الزحمه غیر عادي حسابرسی)

آزمون تساوي واریانس دو 
گروه

ون لوین)(آزم

آزمون تساوي میانگین دو 
گروه

مستقل)t(آزمون 

تجدید ارائه در 
صورت هاي مالی

فاقد تجدید ارائه 
در صورت هاي 

مالی

آماره 
)F(

سطح معنی داري 
)P-Value(

آماره 
)t(

سطح معنی داري 
)P-Value(

207/0186/0474/7006/0660/1097/0
Fي ارائه شده است، مقدار آماره4نگین هاي دو جامعه که در جدول با توجه به نتایج آزمون مقایسه میا

باشد. ، کمتر از سطح خطاي مورد پذیرش می006/0و سطح معنی داري آن برابر با 474/7برابر با 
با درجات آزادي تعدیل شده tبنابراین فرض برابري واریانس هاي دو گروه رد شده بنابراین از آزمون 

097/0با فرض عدم تساوي واریانس هاي دو گروه برابر با tسطح معنی داري آمارهاستفاده می شود.
رد نشده و بین میانگین دو H0بوده و بیشتر از سطح خطاي مورد پذیرش است و نشان می دهد فرض 

گروه تفاوت معنی داري وجود ندارد. پس می توان نتیجه گرفت حق الزحمه غیر عادي حسابرس بر 
ه صورت هاي مالی تأثیر معنی داري ندارد. بنابراین نتایج آزمون تفاوت نیز حاکی از عدم تجدید ارائ

پذیرش فرضیه تحقیق بوده و نتایج آزمون رگرسیون را تایید می کند.
نتیجه گیري

است بودهحسابدارياشتباهاتاصالحدلیلبهایران،درهاارائهتجدیدازباالییدرصدبا توجه به اینکه
تجدید ارائه صورتها را نمی توان بعنوان نقطه ضعفی براي شرکت در نظر گرفت لذا با توجه به مطلب لذا

فوق و همچنین نتیجه فرضیه پژوهش، تجدید ارائه صورتهاي مالی متأثر از اصالح اشتباهات سالهاي 
اي با حق الزحمه غیرعادي حسابرسی ندارد.قبل بوده و رابطه

گردید که بین حق الزحمه غیرعادي حسابرسی با تجدید ارائه صورتهاي مالی در پژوهش حاضر مشاهده 
دار وجود ندارد که نتیجه سال جاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی

)، سجادي و قربانی 2008)، گراهام و همکاران (2003فرضیه فوق با نتایج تحقیقات ویویان و همکاران (
) مطابقت می نماید. و با توجه به اینکه بین حق الزحمه غیرعادي 1391و نیکبخت و رفیعی ()1390(

دار یافت نشد با نتایج تحقیقات نیوبري و پارساراسی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهاي مالی رابطه معنی
و همکاران )، ویلیام آر باربر 2012)، بالنک لی و همکاران (2012)، کوین کوه و همکاران (2007(
) و بولو و 1389)، کردستانی و همکاران (1389)، اعتمادي و همکاران (1383)، سجادي (2013(

) مطابقت نمی نماید.1391همکاران (
گذاران، تجدید ارائه صورتهاي مالی را بعنوان نقطه براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود سرمایه

را که تجدید ارائه صورتهاي مالی می تواند ابعاد مثبت بیشتري منفی در صورتهاي مالی تلقی ننمایند چ
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گردد که شرکتها در هنگام ارائه صورتهاي مالی نسبت به بعد منفی داشته باشد. همچنین پیشنهاد می

تواند خود مبلغ دقیق پرداختی به حسابرسان بابت انجام امور مالی غیرحسابرسی را گزارش کنند که می
حسابرسان بابت خدمات مشاوره بیمه، مشاوره مالیاتی، مشاوره مالی و ... باشد. در پرداختی شرکت به 
گردد که سازمان حسابرسی به عنوان یک مرجع قانونی استانداردگذاري و جامعه نهایت پیشنهاد می

حسابداران رسمی به عنوان یک نهاد حرفه اي براي باال بردن کیفیت حسابرسی و نیز جلب اعتماد 
سبت به حرفه حسابرسی در ارایه خدمات حسابرسی مقرراتی را براي افشا حق الزحمه هاي جامعه ن

غیرعادي حسابرسی در صورت هاي مالی صاحب کار براي استفاده کنندگان از صورت هاي مالی و نیز 
هاي حسابرسی توسط یک موسسه حسابرسی به یک صاحب کار محدودیت هایی در میزان حق الزحمه
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The present study examined the relationship between between the abnormal audit
fees and re-presentation of the financial statements in the companies listed in Tehran
Stock Exchange. The studied population is included 132 companies during the
financial period 2009-2013. This study consists of a hypothesis (there is a significant
relationship between the abnormal audit fees and re-presentation of the financial
statements of listed companies in Tehran Stock Exchange in this year) which the
abnormal audit fees is the independent variable and the re-presentation of the
financial statements is the dependent variable. To investigate the correlation
between the research variables, it is used the Pearson and Spearman correlation
coefficient and the logit multivariate regression and the average difference test
between two independent population (t-test) is also used to test the hypothesis of the
research. In general, The results of the study hypothesis research, A high percentage
of re-presentations in Iran due to the correction of accounting errors, which
represents a significant lack of communication between audit and review fees
unusual presentation of financial statements of listed companies on the Stock
Exchange in Tehran.

Keywords: Abnormal Audit Fees, Correct Accounting Errors, Re-Presentation of the
Financial Statements
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